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Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôsobený systému
Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú
vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú
svietidla v smerovom prevedení s šošovkou a nastaveným uhľa
svietenia v rozsahu od 15⁰ do 45⁰. Voliteľne možno použiť clonu
s plastovou štruktúrou, ktorá znižuje oslnenie. U Kanlux BTL si
môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela
alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rada
svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a
ich vysokú kvalitu potvrdzuje 5ročná záruka.

PARAMETRE  VÝROBKU:

Farba: biela
Miesto montáže: na liste TEAR
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 18
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Typ diódy: LED COB
Svetelný tok [lm]: 1800
Farba svetla: teplá biela
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: 15-45
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5+25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 340
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90
Stupeň IP: 20

PARAMETRE  SVETELNÝCH  ZDROJOV  LED  A  OLED:

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 90
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 30
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 30
Čistá kusová hmotnosť [g]: 318
Gramáž [g]: 402.67
Dĺžka kusového balenia [cm]: 12
Šírka kusového balenia [cm]: 8.5
Výška kusového balenia [cm]: 14
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.0801
Šírka kartónu [cm]: 30
Výška kartónu [cm]: 38.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.051975

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré
je dostupné na webovej stránke
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